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Voor professionals, door professionals 

Sinds 1992 de aanbieder van de enige 
branche-erkende opleidingen tot fondsenwerver. 

 

BEROEPSOPLEIDING FONDSENWERVING A 
 

Waarom deze opleiding? 
Iedereen die zich in zijn/haar organisatie wil gaan verdiepen in het werven van gelden en middelen en daar nog geen skil ls 
voor heeft, zaal veel leren in deze opleiding. De beroepsopleiding richt zich op gedegen kennis van wervingsmethoden en –
technieken, en inzicht hoe deze planmatig in te zetten. Het is een eerste stap om te komen tot het genereren van een 
gestructureerde en duurzame geldstroom.

Leerdoelen 
Met het beroepsopleiding diploma Fondsenwerving A: 

o kunt u intern adviseren over de technieken die ingezet dienen te worden voor dié specifieke organisatie,  

o kunt u een stappenplan in hoofdlijnen en een actieplan voorstellen ter voorbereiding, 
o kunt u een projectplan en een projectpresentatie voor extern gebruik maken, 
o kunt u zorg dragen voor de organisatie en productie van communicatiemiddelen van de campagne,  

o kunt u het management ondersteunen bij de uitvoering van campagnes, 
o voldoet u aan de eisen van de beroepsprofielen A (Junior Fondsenwerver)..

 

Programma indeling 
 

Fase 1: Oriëntatiecursus 
In een tweedaagse inleiding krijgt u een overzicht over het vakgebied, de verschillende wervingstechnieken (en 

welke voor uw organisatie relevant zijn) en methodes van planmatig campagnes voorbereiden en uitvoeren.  
 
Fase 2: 6 modules 
Die 3F-Academy verzorgt, aansluitend op de Oriëntatie cursus, drie verplichte lesdagen over verschillende kennis- en 
vaardigheidsaspecten van het vak en een Persoonlijk Opleidingsadvies Gesprek. De lesdagen vinden wekelijks plaats en zijn 

de volgende: 
 

1. Een compleet overzicht van de fundraising tools 
2. Haalbaarheidsonderzoek 
3. De Fondsenwerver: spin in het communicatie-web 
4. Persoonlijk Opleidingsadvies Gesprek 

 

 

Niet iedere organisatie heeft dezelfde behoefte als het gaat om fondsenwerving. Niet iedere fondsenwerver heeft dezelfde 
competenties om de inzet van fondsenwervende middelen tot een succes te maken. Daarom is het belangrijk om een juiste 

en weloverwogen keus te maken uit het workshopaanbod van de VFW Vakopleidingen Fondsenwerving. Samen met de 
directeur opleidingen selecteert u twee workshops (5 en 6). Een overzicht van het  aanbod vindt u in de vakoplei dingengids 
of op de website http://www.vakopleidingen-fondsenwerving.nl/ 

http://www.vakopleidingen-fondsenwerving.nl/
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Fase 3: Werkstuk 
Ter afsluiting maakt u een werkstuk in de vorm van een beknopt fondsenwervingsplan (of een 
campagne- of projectplan) voor een relatief eenvoudige case, waarmee u laat zien inzicht te 

hebben in de methodische samenhang van de technieken. Desgewenst kunt u een werkstuk 
maken voor of over uw eigen werkpraktijk.
 

Diploma 
Om het diploma Fondsenwerving A te verwerven dient u: 

o het oriëntatieprogramma, de verplichte lesdagen en de overige twee gekozen workshops bijgewoond 
hebben, of een goedgekeurde alternatieve leerweg in bijzondere omstandigheden 

o een voldoende te behalen voor het werkstuk  
 

Deelname 
Voor deelname aan de Beroepsopleiding Fondsenwerving A is minimaal een vooropleiding op MBO-niveau vereist. Heeft 
u die vooropleiding niet maar wel praktijkervaring, dan bepaalt de directeur opleidingen in overleg met u of de 

Beroepsopleiding Fondsenwerving A haalbaar is. Het is overigens niet zo dat hoger opgeleiden deze opleiding als 
eenvoudig ervaren. De Beroepsopleiding Fondsenwerving A is praktisch en het geleerde is direct implementeerbaar.  
Doorstroming naar de Beroepsopleiding Fondsenwerving B is in principe mogelijk, echter er zal altijd een intakegesprek 

aan vooraf gaan. 
 

Kosten 
De kosten voor deze opleiding zijn € 2897,00,* inclusief materiaal en Handboek Sponsoring en Fondsenwerving. 

 

Locatie 
De locatie is in het station Arkel  en is goed bereikbaar met OV en er is voldoende gratis parkeergelegenheid. 
Adres: Stationsweg 29, 4241 XH Arkel . 
 
* Heeft u in de afgelopen 12 maanden 1 of  2 special intrest/ profiel workshops/ trainingen bij de VFW Vakopleidingen 

Fondsenwerving gevolgd? Dan komt u in aanmerking voor € 125,=  (na het volgen van 1 workshop) of € 250,= (na het 
volgen van 2 workshops) korting op je Beroepsopleiding Fondsenwerving A. Heeft u  het afgelopen jaar de oriëntatie 
cursus gevolgd dan kunt uw korting oplopen tot € 495,=. Voor meer informatie over de opleiding en over onze kortingen 
kunt contact opnemen via info@3F-academy.nl  of bellen met 030- 3031465. 

 
Wilt u zich inschrijven? 
De actuele cursusdata en het inschrijfformulier vindt u op onze website: www.3f-academy.nl .  
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